
PA\804882BG.doc PE439.114v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2007/0229(COD)

24.2.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на 
трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на 
територията на държава-членка и относно общ набор от права на 
работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка
(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD))

Докладчик по становище: Alejandro Cercas

(*) Асоциирани комисии – член 50 от правилника



PE439.114v01-00 2/13 PA\804882BG.doc

BG

PA_Legam



PA\804882BG.doc 3/13 PE439.114v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение се вписва в контекста на целта на Европейския съюз за 
установяване на глобална политика за имиграцията, като става също така въпрос за 
рамково предложение за гражданите от трети страни, преследващи двойни цели:

а) създаването на единна процедура за искане издаването на разрешително за 
пребиваване и за работа в дадена държава-членка;

б) предоставянето на набор от еднакви минимални права на работниците от трети 
държави, които пребивават законно в Европейския съюз, въз основа на равното им 
третиране като това на работниците, които са граждани на държавите-членки.

Това предложение вече беше разисквано в рамките на Съвета и беше предмет на 
резолюция на Европейския парламент (докладът Gaubert-Желева от 20 ноември 2008 
г.), приета съгласно процедурата на консултация, в съответствие с разпоредбите на 
предишния Договор за създаването на Европейската общност (ДЕО). Новата 
законодателна процедура (обикновена законодателна процедура), приложима за това 
предложение, съгласно новия Договор за функциониране на Европейския съюз 
(ДФЕС), оправдава изготвянето на нова резолюция на Европейския парламент. 

Докладчикът държи да изтъкне, че този доклад следва да се ограничи до въпросите, 
които са от изключителната компетентност на комисията по заетост и социални 
въпроси, а именно съображения 9, 12, 15 и 16п член 2, буква б), член 3, параграф 2, 
буква б), член 12 (с изключение на уводното изречение на параграф 1) и член 12, освен 
ако докладчикът или някой от другите членове на ЕП, член на тази комисия, не реши да 
внесе изменения, които да бъдат разгледани от комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, относно аспекти от това предложение, които не са от 
изключителната компетентност на комисията по заетост и социални въпроси.

Това предложение е част от пакет от законодателни инициативи, който беше оповестен 
от Комисията през 2007 г. Документът, обект на нашето внимание, следва да бъде 
рамковата директива и най-малкият общ знаменател, приложим към по-конкретните 
директиви в областта на имиграцията, които са част от този пакет (санкции по 
отношение на работодателите на незаконни работници; висококвалифицирани 
работници; сезонни работници; стажанти, наемани срещу възнаграждение и лица, 
временно командировани от техните дружества).

Щеше да бъде логично разискването да започне с рамковото предложение и въз основа 
на постигнатото споразумение по това предложение след това да се проведе разискване 
по конкретните предложения. За жалост, случаят не беше такъв, а Съюзът вече прие 
директивите относно санкциите по отношение на работодателите (Директива 
2009/52/ЕО) и относно висококвалифицираните работници (Директива 2009/50/ЕО). 
Неспазването на тази логическа последователност ни принуждава оттук нататък да 
работим при свършен факт: така, като се анализират правата, приложими за 
работниците от трети страни, с които се занимава настоящото предложение, трябва да 
се види какви са правата, които вече са били предоставени на висококвалифицираните 
работници, за да се избегнат противоречията и да се търси минимум приемственост и 
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еднотипност между двата текста.  За тази цел трябва да се отчетат правата, които 
Европейският съюз вече е предоставил на работниците с дългосрочно разрешително за 
пребиваване (Директива 2003/109/ЕО), на лицата, произхождащи от трети страни, 
допуснати до дадена държава с цел провеждане на обучение, обмена на ученици, 
безвъзмездното обучение или доброволния труд (Директива 2004/114/ЕО), или лицата, 
произхождащи от трети страни, допуснати до дадена държава за целите на 
научноизследователска дейност (Директива 2005/71/ЕО). 

Основният проблем, предизвикан от предложението за директива, е заличаването на  
предварително заявените хоризонтален характер и рамкова норма, чрез изключването 
от приложното поле и дерогациите, свързани с правата на някои конкретни групи. 
Докладчикът по становище счита, че този въпрос вреди на основната цел на настоящата 
директива, която е да се установи равно третиране, от социална и икономическа гледна 
точка и във връзка с труда, на работниците от трети страни, които работят законно в 
Съюза, при условия като тези на гражданите на Общността. 

Това равенство се изисква поради простото съображение за социално справедливост и 
равенство, и като признание за това, с което мигрантите допринасят за икономиката на 
Съюза, чрез техния труд, както и чрез данъците и социалните осигуровки, които внасят. 
Това, по същия начин, ще допринесе за намаляване на нелоялната конкуренция, за по-
трудното прибягване към незаконния труд и възпрепятстване на експлоатацията и 
социалната изолация, на които могат да станат жертви работниците от трети страни. 
Установяването на набор от минимални права е от значение за създаването на 
еднотипни правила за поведени в целия Европейски съюз по отношение на законните 
работници, произхождащи от трети страни, независимо от това, в коя държава-членка 
пребивават. 

Установяването на този набор от права за всички законни мигранти, без изключение и 
при минимален брой дерогации, е от изключително значение за изпълнението на 
нашите ангажименти по отношение на интеграцията и зачитането на тези, които 
работят законно в рамките на Съюза, като по този начин признаем тяхното достойнство 
и техния принос към икономическото и социалното развитие на Съюза. 

За да се подобри хоризонталният  характер на настоящата директива и тя да се 
превърне в еталон и рамка за бъдещите директиви относно конкретни групи, следва да 
се уточни, че нито една конкретна група не следва да бъде изключена от приложното й 
поле, и по-специално групата на сезонните работници, противно на това, което 
предвижда Комисията:  конкретните директиви следва да уточняват условията за 
достъп до Съюза и евентуално конкретните права, но без това да п речи всички законни 
работници да бъдат обект на справедливо, равно и еднакво третиране, в съответствие с 
целите, преследвани от рамковата директива

Докладчикът по становище счита, че също така не е правилно в предложението на 
Комисията съществени аспекти, свързани със защитата, да бъдат оставени на 
преценката на държавите-членки. Ясно е, че ситуацията на пазара на труда и нуждите 
от чуждестранна работна ръка с различна степен на квалификация са различни във 
всяка отделна държава.  Независимо от това, при подобна разнородна обстановка е 
полезно и необходимо да съществува най-малък общ знаменател, който да позволи 
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напредването в посока към осъществяване на обща европейска политика, която да бъде 
последователна и справедлива по отношение на миграцията, като по този начин 
допринесе ефективно за социалната и професионална интеграция на мигрантите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 

(9) В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на ЕС, правата на 
гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от социални и 
икономически права и такива в 
областта на трудовото право, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
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приноса към Европейската икономика 
чрез работа и плащане на данъци на 
законно работещите в държава-членка 
граждани на трети страни. Разпоредбите 
ще послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани.

разпоредби имат за цел създаването на 
минимално равнище на справедливост
в ЕС и признаването на приноса към 
Европейската икономика чрез работа и 
плащане на данъци на законно 
работещите в държава-членка граждани 
на трети страни. Разпоредбите ще 
послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани. 

Or. fr

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тази директива не се отнася до 
гражданите на трети страни, 
обхванати от Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги, доколкото те са 
командировани в държава-членка, и 
чуждите граждани, влизащи в 
държава-членка въз основа на 
ангажименти по международно 
споразумение, което облекчава 
влизането и временния престой на 
определени категории физически 
лица, свързани с търговията и 
инвестициите, тъй като се счита, че 
тези категории не спадат към пазара 
на труда на държавата-членка.

заличава се

Or. fr
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕИО) № 1408/1971 на 
Съвета от 14 юни 1971 година за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността.
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета 
от 14 май 2003 година за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство, 
разширява приложното поле на 
Регламент (EИО) № 1408/71 за 
граждани на трети страни, което 
законно пребивават в Европейския съюз 
и са в трансгранична ситуация.
Разпоредбата в това предложение за 
равноправно третиране по отношение на 
социалноосигурителните обезщетения 
се прилага и към лицата, идващи в 
държава-членка направо от трета 
страна. И все пак тази директива не 
следва да предоставя повече права освен 
вече предвидените в законите на 
Общността в сферата на социалната 
сигурност за граждани на трети страни, 
които са в трансгранична ситуация 
между държави-членки.

(16) Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета 
от 14 май 2003 година за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство, 
разширява приложното поле на 
Регламент (EИО) № 1408/71 за 
граждани на трети страни, което 
законно пребивават в Европейския съюз 
и са в ситуация, засягаща повече от 
една държава-членка. Разпоредбите в 
настоящото предложение, които 
засягат равноправно третиране по 
отношение на социалноосигурителните 
обезщетения се прилагат и пряко към 
лицата, влизащи в държава-членка 
направо от трета страна, при условие че 
съответното лице пребивава законно 
и отговаря на условията, определени 
съгласно националното 
законодателство за получаване на 
съответните обезщетения за 
социална сигурност. И все пак тази 
директива не следва да предоставя 
повече права освен тези, които вече се 
предвидени в законодателството на 
Общността в сферата на социалната 
сигурност за граждани на трети страни, 
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които са в трансгранична ситуация 
между държави-членки. Освен това 
настоящата директива не следва да 
предоставя права в ситуации, които 
попадат извън обхвата на 
законодателството на Съюза, като 
например членове на семейството, 
пребиваващи в трета страна.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са обхванати от Директива 
96/71/EО като командировани лица;

заличава се

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, уволнение и 
здраве и безопасност на работното 
място;

a) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, отпуск, 
работно време, уволнение и здраве и 
безопасност на работното място; 

Or. fr



PA\804882BG.doc 9/13 PE439.114v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и професионално 
обучение;

в) образованието, в широкия смисъл 
на думата, и професионално обучение, 
в това число достъпа до стипендии;

Or. en

Обосновка

Европейският парламент беше внесъл подобно изменение към предложението от 2001 
г. относно влизането на територията и пребиваването на лица от трети страни.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клоновете на социалната сигурност, 
посочени в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността.
Прилага се съответно Регламент (ЕИО) 
№ 859/2003 на Съвета за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство;

д) разпоредбите на националните 
законодателства относно клоновете 
на социалната сигурност, както са
посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за 
социално осигуряване. Прилага се 
съответно Регламент (ЕИО) № 859/2003 
на Съвета за разширяване на 
приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство;

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) данъчните облекчения; ж) данъчните облекчения, при условие 
че за данъчни цели се счита, че 
работникът пребивава в 
съответната държава-членка;

Or. fr

Изменение 9

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, 
включително процедури за жилищно 
настаняване и помощ, предоставяна от 
службите по заетостта.

з) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, 
включително процедури за жилищно 
настаняване и помощ, както и 
предлаганите услуги за предоставяне 
на съвет, предлагани от службите по 
заетостта.

Or. fr

Изменение 10

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква в) 
по отношение на стипендиите за 
обучение;

заличава се

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква з), по 
отношение на общественото жилищно 
настаняване до случаите, когато 
гражданин на трета страна пребивава 
или има право да пребивава на тяхна 
територия за период от поне три години;

в) като налагат ограничения върху 
пълното прилагане на правата, 
предоставени по параграф 1, буква з), по 
отношение на общественото жилищно 
настаняване до случаите, когато 
гражданин на трета страна пребивава 
или има право да пребивава на тяхна 
територия за период от по-малко от
три години;

Or. es

Обосновка

Техническо изменение, понеже що се отнася до испанската езикова редакция, в 
текста на Комисията фигурираше точно обратното на това, което логически 
трябваше да се съдържа там: че правото трябва да бъде ограничено за тези, чието 
разрешително за пребиваване е с кратък срок.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, букви а), 
в), ж) и з), до онези работници от 
трети страни, които са трудово 
заети;

заличава се

Or. fr

Обосновка
Ограниченията по отношение на равните възможности за работа и за свобода на 
сдружаване са изключително спорни, тъй като те поставят по въпрос 
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упражняването на основните свободи. Това повдига редица въпроси относно 
защитата на работниците, когато те кандидатстват за дадена работа или са в 
процес на наемане или са обект на защита по време на конфликт, свързан с уволнение. 

Изменение 13

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква д), 
до трудово заетите работници от 
трети страни, с изключение на 
обезщетенията за безработица;

заличава се

Or. fr

Изменение 14

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на всяко нарушение на 
правата, залегнали в настоящата 
директива, се противодейства с 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
мерки;

Or. en

Обосновка
Трябва да съществуват ефективни мерки в случай на нарушение на принципа за равно 
третиране, например от страна на работодателите.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) настоящата директива се 
прилага, без да накърнява правата и 
принципите, заложени в 
Европейската социална харта от 18 
октомври 1961 г. и в Европейската 
конвенция за правния статут на 
работниците мигранти от 24 
ноември 1977 г.

Or. en


